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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารเงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง  พ .ศ .  2560  มาตรา   78   มาตรา   80   และมาตรา   82   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ .ศ .  2560  ประกอบมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  46/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  21  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารเงินและ
ทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  พ.ศ.  2560”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารเงินและทรัพย์สินของ

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ข้อ ๔ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินงานด้าน

การงบประมาณ  การเงิน  การบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่กําหนด
ไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้นําระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินมาใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๖ ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
“เลขาธกิาร”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนพรรคการเมือง 
“เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายความว่า  พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในสํานักงานกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง 

“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่   
๓๐  กันยายนของปีถัดไป  และให้ใช้ปี  พ.ศ.  ที่ถัดไปนั้น  เป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณน้ัน 
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“เงินสดย่อย”  หมายความว่า  เงินซึ่งกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายจํานวนหนึ่ง 
ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจกําหนด

หลักเกณฑ์  หรือวิธีปฏิบัติ  และออกคําสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
กรณีจําเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือเห็นสมควรให้มีการปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบนี้

ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนเป็นกรณีไป 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๘ การเบิกจ่ายเงินของกองทุนให้ใช้เฉพาะเพื่อการอันเป็นวัตถุประสงค์ของกองทุน   
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  2560 

ข้อ 9 บรรดาแบบพิมพ์  เอกสาร  ใบเสร็จรับเงิน  ใบสําคัญรับเงิน  ทะเบียนคุม  รายงาน 
ที่ใช้ในการเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนําส่งเงิน  ตลอดจนวิธีใช้ 
ของกองทุน  ให้เป็นไปตามแบบ  วิธีการและการดําเนินงานของสํานักงานโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การงบประมาณของกองทุน 

 
 

ข้อ ๑0 ก่อนการดําเนินงานของกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ  ให้สํานักงานจัดทําประมาณการ
รายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายประจําปีและการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมือง 
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  เพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งอนุมัติใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายของกองทุนประจําปี
และเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองประจําปีต่อไป 

ในกรณีที่ฉุกเฉินหรือจําเป็นและงบประมาณรายจ่ายประจําปียังไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  ให้ใช้จ่ายงบประมาณเฉพาะในส่วนของการบริหารกองทุนจากทุนหมุนเวียนของกองทุน 
ในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายของงบบริหารกองทุนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เคยอนุมัติในปี 
ที่ผ่านมาไม่เกินร้อยละย่ีสิบห้าไปพลางก่อน 

ข้อ 11 ในกรณีมีความจําเป็นที่จะตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี  ให้สํานักงาน
นําเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งอนุมัติ 
ใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีต่อไป 

ข้อ ๑2 การใช้จ่ายเงินของกองทุนตามข้อ  ๑7  ให้ดําเนินการและใช้จ่ายตามปีงบประมาณ  
เว้นแต่การใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองของกองทุน  ให้ดําเนินการและใช้จ่ายตามปีปฏิทิน  
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด  หากมีเหตุผลและความจําเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ  
ให้สํานักงานขออนุมัติคณะกรรมการกองทุนเพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีก่อนสิ้นปีงบประมาณ  และควร
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จะต้องดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมของปีงบประมาณถัดไป  เว้นแต่กรณีจําเป็น 
ไม่อาจดําเนินการได้  ให้รายงานคณะกรรมการกองทุนทราบ 

ข้อ ๑3 ในกรณี ที่ มี ความจําเป็นและเพื่ อประโยชน์แ ก่กองทุน   ให้ เลขาธิการห รือ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจอนุมัติการโอนหรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ  และประเภทรายจ่าย  ตามข้อ  17  ยกเว้นในส่วนของเงินอุดหนุนให้แก่
พรรคการเมือง  ค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชีของพรรคการเมืองให้แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และ
งบบริหารกองทุนเฉพาะงบลงทุน  และงบอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

หากการเปล่ียนแปลงโครงการและประเภทรายจ่ายตามวรรคแรกเป็นการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์  หรือหลักการของโครงการให้เสนอคณะกรรมการกองทุนอนุมัติก่อนดําเนินการ   

หมวด  ๓ 
การเงินของกองทุน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
รายได้และรายจ่าย 

 
 

ข้อ ๑4 กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สิน  ภาระผูกพัน  และงบประมาณที่โอนมาตามมาตรา  147  

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่าย 
(๓) เงินที่ได้รับมาจากกรมสรรพากรตามมาตรา  69  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๔) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๕) เงินและดอกเบี้ยที่เรียกคืนจากผู้ซึ่งต้องรับผิดในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  อันเนื่องจาก

การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
(๖) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่พรรคการเมืองได้มาโดยฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๗) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา  95  และมาตรา  125  

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๘) เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดที่มีผู้มอบให้  แต่กองทุนจะรับมอบเงิน  ทรัพย์สิน  

หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลตามมาตรา  74  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  มิได้ 
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(๙) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน  ทรัพย์สิน  และประโยชน์อื่นใดของกองทุน 
ข้อ ๑5 ให้กองทุนนําเงินรายได้ทุกประเภทที่ได้มาตามข้อ  ๑4  ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์

ตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด  และจะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนนําเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ดังกล่าวไม่ได้ 

ข้อ ๑6 คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้คําปรึกษาและเสนอแนะ
แนวทางในการบริหารจัดการและจัดทําแผนการบริหารเงินและดอกผลของกองทุน  ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว  รวมทั้งกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหารเงิน 

ข้อ ๑7 การใช้จ่ายเงินของกองทุน  ให้ใช้จ่ายได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองตามมาตรา  81  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(2) การบริหารกองทุน 
(3) การดําเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสํานักงาน 
(4) เป็นทุนในการศึกษาวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาพรรคการเมือง 
(5) สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  และสถาบันอื่นของ

สํานักงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพรรคการเมือง   
(6) การให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(7) การส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
(8) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน 

ซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน  และสมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินการอย่างแท้จริง   
(9) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชีของพรรคการเมืองให้แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๑๐) ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาล  ค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  และ
ค่าเช่าที่พักของพยาน  ผู้ เชี่ยวชาญ   ล่าม  และเจ้าพนักงานศาล  ค่าทนายความ  ค่าใช้จ่ายใน 
การดําเนินคดี  ตลอดจนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  บรรดาที่กฎหมายบังคับให้ชําระ  ในคดีแพ่ง 
เรียกค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่  คดีแพ่งเรียกคืนเงินสนับสนุน  คดีอาญา  และคดีปกครอง  
โดยให้นิติกรผู้รับผิดชอบคดีได้รับค่าตอบแทนเป็นรายคดี  คดีละไม่เกินห้าพันบาทเมื่อคดีถึงที่สุด 

สําหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว  และพนักงานของสํานักงาน  
ให้นําระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายคดี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กองทุนกําหนด 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑๑) เป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการกระทําการฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกับ
การเลือกตั้ งและพรรคการเมืองตามมาตรา  ๔๗   แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

(๑๒) จัดสรรเพื่อการอื่นตามที่มีผู้มอบให้โดยระบุวัตถุประสงค์ไว้ 
(๑๓) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง  ตามมาตรา  ๘๖  

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๑๔) การอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
ข้อ 18 ให้เลขาธิการมีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินในวงเงินไม่เกินห้าสิบล้านบาท  หากวงเงิน

เกินกว่านี้ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ยกเว้นการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ 
พรรคการเมือง  ให้เบิกจ่ายได้ตามที่คณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติแล้ว 

ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เลขาธิการมอบหมาย  เป็นผู้รับผิดชอบกองทุน 
มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินได้ในวงเงินไม่เกินห้าล้านบาท   

ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐมีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินในวงเงินไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท 

ส่วนที่  ๒ 
การรับเงินและการจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ 19 การรับเงิน  ใบเสร็จรับเงิน  การจ่ายเงิน  หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน  หลักฐาน 
การจ่ายเงิน  วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน  และการจ่ายเงินยืมของกองทุน  ให้นําระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยการนั้น  มาใช้โดยอนุโลม   

ข้อ ๒0 การรับเงินทุกคร้ังต้องออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน  ยกเว้นเงินจากข้อ  ๑4  (๒)  
และ  (๙) 

ข้อ ๒1 วิธีการนําส่งเงิน  ให้นําส่งเจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดชอบ  หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ของกองทุนตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด  พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินหรือสําเนาใบรับฝากเงิน
ของธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวให้สํานักงานโดยเร็ว 

กรณีการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์เข้าบัญชีธนาคารของกองทุน  หากมีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
อาจหักจากเงินนั้นได้ 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๔ 
การเก็บรักษาเงินของกองทุน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
สถานที่เก็บรักษาเงิน  กรรมการเก็บรักษาเงิน  และวิธีการเก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ ๒2 ให้สํานักงานจัดให้มีตู้นิรภัยสําหรับเก็บรักษาเงิน 
ตู้นิรภัยให้ตั้งไว้ในที่ปลอดภัยภายในสถานที่ทําการ  และให้มีลูกกุญแจสองชุด ๆ  ละสามดอก  

โดยแต่ละดอกต้องมีลักษณะแตกต่างกัน  ให้เลขาธิการแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  
ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนและเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคนเป็นกรรมการเก็บรักษาลูกกุญแจ  
โดยชุดหนึ่งมอบให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐเก็บรักษา  ส่วนชุดที่สองมอบให้
ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนจํานวนสองดอก  และเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายเก็บรักษา 
จํานวนหนึ่งดอก   

ข้อ 23 ให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและพนักงานที่ได้รับมอบหมายรวมสามคน 
เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน 

ข้อ ๒4 ให้กรรมการเก็บรักษาเงินจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเป็นประจําทุกวัน  
กรณีวันใดไม่มีการรับจ่ายเงิน  จะไม่ทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันสําหรับวันนั้นก็ได้  แต่ให้หมายเหตุ
ไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไป 

รายงานเงินคงเหลือประจําวันให้เป็นไปตามแบบของสํานักงาน 
ข้อ ๒5 ให้ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุน  และเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บ

รักษาลูกกุญแจตามข้อ  22  และกรรมการเก็บรักษาเงินตามข้อ  ๒3  ลงลายมือชื่อในรายงาน 
เงินคงเหลือประจําวัน  แล้วเสนอเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายทราบ 

ข้อ ๒6 ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจํานวนเงินที่แสดงไว้ใน
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนและกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันบันทึก
จํานวนเงินที่ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันและลงลายมือชื่อทุกคน  และนําเงิน 
เข้าเก็บในตู้นิรภัย  โดยให้กรรมการเก็บรักษาเงินรายงานเลขาธิการทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ 27 การเปิดตู้นิรภัยให้กรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสภาพกุญแจและตู้นิรภัย  เม่ือปรากฏว่า
อยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงเปิดได้ 

หากปรากฏว่ากุญแจหรือตู้นิรภัยอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยหรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่สงสัยว่า 
จะมีการทุจริต  ให้กรรมการเก็บรักษาเงินรายงานเลขาธิการทันที  เพื่อพิจารณาสั่งการโดยด่วน 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ส่วนที่  2 
เงินสดย่อย 

 
 

ข้อ 28 ให้กรรมการเก็บรักษาเงินที่เลขาธิการแต่งตั้งตามข้อ  23  เป็นผู้รับผิดชอบในเร่ือง
เงินสดย่อย 

ข้อ 29 ให้กองทุนมีเงินสดย่อย  จํานวนห้าหม่ืนบาท  เก็บรักษาไว้ที่สํานักงาน  เพื่อทดรอง
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 

ข้อ 30 เงินสดย่อยจะต้องเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยโดยเฉพาะ  เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีตู้นิรภัย 
ให้เก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัยก็ได้  โดยให้ปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษาเงิน 

ข้อ 31 การจ่ายเงินสดย่อยให้จ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 
(1) เป็นหนี้จํานวนเล็กน้อย 
(2) เป็นหนี้ที่ต้องชําระด้วยเงินสดซึ่งเจ้าหนี้ไม่ยินยอมรับชําระหนี้ด้วยเช็ค  และเป็นสินค้าหรือ

บริการที่ไม่สามารถจัดหาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายอื่นได้ 
(3) เป็นการยืมจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์  หรือค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 
ข้อ 32 จํานวนเงินสดย่อยของกรรมการเก็บรักษาเงินในแต่ละวัน  จะต้องประกอบด้วย 
(1) จํานวนเงินสดย่อยคงเหลือ 
(2) ใบสําคัญที่ได้รองจ่ายเงินไปแล้ว 
(3) สัญญาการยืมเงิน 
เม่ือใดที่กรรมการเก็บรักษาเงินเห็นว่าเงินสดย่อยจะมีไม่เพียงพอ  ให้จัดทํารายงานเบิกชดเชย

จํานวนเท่ากับใบสําคัญที่ได้รองจ่ายเงินไปรวมกับสัญญาการยืมเงิน  แล้วนํามาสมทบกับจํานวนเงินสดย่อย 
คงเหลืออยู่ในมือให้ครบจํานวนห้าหม่ืนบาทต่อไป 

ข้อ 33 รายการรับจ่ายเงินสดย่อยทุกรายการจะต้องลงรายการบัญชีในทะเบียนคุมเงินสดย่อย 
หลักฐานการจ่ายเงินสดย่อยทุกรายการพร้อมทั้งเอกสารประกอบจะต้องประทับตรา  “จ่ายเงินแล้ว”  

เพื่อป้องกันการนํามาเบิกซ้ํา 
ข้อ 34 ในกรณีที่กรรมการเก็บรักษาเงินผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้เลขาธิการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินคนอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวไปก่อน  โดยให้มี 
การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและรายการใบสําคัญที่ยังไม่ได้เบิกชดเชย  และให้ส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์
อักษรจนกว่ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้รับผิดชอบจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ 

หมวด  ๕ 
ทรัพย์สินของกองทุน 

 
 

ข้อ ๓5 กองทุนมีทรัพย์สินประเภทต่าง  ๆ  ดังนี้ 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) ทรัพย์สินหมุนเวียน   ได้แก่  เงินสดหรือทรัพย์สินอื่นที่ มี เหตุผลคาดหมายได้ว่า 
จะเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขายหรือใช้หมดไประหว่างรอบระยะเวลาดําเนินการตามปีงบประมาณ   
เช่น  เงินฝากธนาคาร  ลูกหนี้  เงินลงทุนระยะสั้น  เป็นต้น 

(๒) ทรัพย์สินถาวร  ได้แก่  ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทนที่ใช้ในการดําเนินกิจการและใช้ได้นานกว่า
หนึ่งรอบระยะเวลาดําเนินการตามปีงบประมาณ  มิได้มีไว้เพื่อขาย  เช่น  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  ครุภัณฑ์  
เป็นต้น 

(๓) ทรัพ ย์สินอื่น  ๆ   ได้แ ก่   ทรัพ ย์สินที่ ไม่อาจจัด เข้ าเป็นท รัพ ย์สินหมุนเวียนห รือ 
ทรัพย์สินถาวรได้  เช่น  ทรัพย์สินทางปัญญา  ลิขสิทธิ์  เงินประกัน  เงินมัดจํา  เงินลงทุนระยะยาว  เป็นต้น 

ข้อ ๓6 ให้ เลขาธิการหรือผู้ที่ เลขาธิการมอบหมาย  ดูแลรักษาทรัพย์สินของกองทุน 
ให้คงสภาพการใช้งานได้  สําหรับทรัพย์สินถาวรให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีงบประมาณด้วย  
เพื่อให้ทราบมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างแท้จริง 

ข้อ ๓7 ให้สํานักงานจัดเก็บทะเบียนทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ 38 การจัดหาทรัพย์สินให้ดําเนินการตามข้อกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการพัสดุของ

สํานักงาน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
หมวด  ๖ 

การบัญชีและการตรวจสอบของกองทุน 
 

 

ข้อ 39 ให้สํานักงานจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปและปฏิบัติ
ตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

ข้อ 40 การปิดบัญชีของกองทุนให้กระทําปีละครั้งตามรอบปีงบประมาณ 
ข้อ 41 ให้สํานักงานจัดทํารายงานการรับ - จ่ายเงิน  เสนอคณะกรรมการกองทุนทราบเป็น

ประจําทุกเดือน  และให้รวบรวมรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบทุกหกเดือน 
ข้อ 42 เอกสารทางการเงินและหลักฐานที่ใช้ในการบันทึกบัญชีจะต้องเก็บไว้ให้เป็นระเบียบ

เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษา
และการทําลายเอกสาร 

ข้อ ๔3 ให้ผู้ตรวจสอบภายในของสํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบกองทุน  ดังนี้ 
(๑) บัญชีทางการเงินและทรัพย์สิน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่า  สํานักงานได้ปฏิบัติ

ทางการเงินและทรัพย์สินถูกต้องตามระเบียบและข้อกําหนดที่กําหนดไว้  หลักฐานและเอกสารทางการเงิน 
มีความถูกต้องและสมบูรณ์  การบันทึกบัญชีแยกประเภทและสรุปผล  รวมทั้งรายงานทางการบัญชี 
ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปหรือไม่ 

(๒) การบริหารและดําเนินงาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่า  สํานักงานได้บริหารและ
ดําเนินงานของกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดหรือไม่เพียงใด 



 หน้า   ๒๐ 
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ให้ผู้ตรวจสอบภายในของสํานักงาน  รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการกองทุนและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบต่อไป 

ข้อ ๔4 ให้สํานักงานจัดทํารายงานการเงิน  แสดงฐานะทางการเงิน  และผลการดําเนินงาน
ของกองทุน  พร้อมรายละเอียดประกอบนําเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  แล้วส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ   
เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว  ให้นําเสนอคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบต่อไป 

ข้อ 45 ให้สํานักงานจัดทํารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน  ต่อกรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด  ประกอบด้วย 

(1) รายงานแสดงฐานะการเงิน 
(2) รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 
(3) รายงานการรับ - จ่ายเงิน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๔6 การใดที่ได้ดําเนินการหรืออยู่ระหว่างดําเนินการก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ  หรือจนกว่าสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้
ต่อไปได้ 

ข้อ ๔7 ให้บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อกําหนด  คําสั่ง  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
หรือมติคณะกรรมการกองทุน  ซึ่งมีผลใช้บังคับก่อนระเบียบนี้  คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  จนกว่าจะได้มีระเบียบ  ประกาศ  ข้อกําหนด  คําสั่งหรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือ
มติคณะกรรมการกองทุน  ที่ออกตามระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ศุภชัย  สมเจริญ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 


